BENICKÝ ZPRAVODAJ – EMIL – SRPEN 2008
Vážení spoluobčané,
prázdniny a dovolené jsou pro většinu z nás za námi. Moc klidu si v Benicích
neužijeme.
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Asi jsem neměla své naděje, že všechny stavby budou dokončeny do konce roku, napsat
veřejně. Zakřikla jsem to. Sice nemáme žádné oficiální sdělení, ale vypadá to, že stavba
ORCO „B“ po levé straně komunikace, směrem na Nupaky, je pozastavena. Pro nás je
důležité, že zařízení staveniště v Okrasné ulici je určeno a povoleno pro stavbu „A“ , která
pokračuje a tak se snad nepříjemného souseda zbavíme v termínu do konce roku.
Investor nás vyslyšel a telefonní kabely pro stavbu „A“ byly většinou položeny v pozemku
Jihovýchodního města a.s.. Výkop by měl být do konce týdne zasypán a Okrasná uklizena.
S ORCEM a odborem výstavby byla potvrzena původní dohoda, že stání kontejnerů na
tříděný odpad bude vedle přečerpávací stanice na plyn. Zatím není jisté, zda bude stání
vybudováno ještě do konce roku. Další kontejnerové stání na tříděný odpad bude umístěno
na Císařské cestě.
Stavební aktivity se teď více dotknou obyvatel U císařské cesty. Nové rodinné domky se
budou napojovat na inženýrské sítě a otevřena bude z větší části jen polovina komunikace.
Dne 26. 8. 08 byla pozvána policie k údajně nepovolenému kácení stromů na pozemku
bývalé hospody. Povolování kácení je v kompetenci naší městské části. Předmětný pozemek
vlastní soukromá osoba. V tomto případě věc řeší § 8 vyhlášky č. 395/1992 Sb., ministerstva
životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů, kde se mimo jiné říká, že
není třeba povolení kácení dřevin do průměru 80 cm ve 130 cm výšky stromu.
Jak jsme avizovali v minulém čísle, byla zahájena rekonstrukce místních komunikací – stavba
TV 3150. Dálniční stavby začaly rekonstrukcí ulice Na luka. Bohužel zde nebude stačit jen
bezvýkopová technologie opravy dešťové kanalizace, ale část potrubí musí být vyměněna.
Rozdrcená živice z povrchu komunikace, která je se souhlasem majitele uložena na bývalém
fotbalovém hřišti, bude odvezena a nehrozí kontaminace zeminy.
Důvodem, proč nebyla, jak bylo naplánováno, stavba zahájena ulicí K Lipanům, je
rekonstrukce komunikace Květnového povstání od závor před křižovatku Květnového
povstání x K Lipanům. Oprava by měla trvat 28 dní. Ulicí K Lipanům bude vedena objízdná
trasa autobusu a proto sem nebyl odborem dopravy povolen přístup další stavby.
Na začátku září zbrzdí dopravu přes Benice ještě chystaná oprava komunikace Květnového
povstání přes Benice. Bude za plného provozu (relativně s ohledem na výše uvedenou
rekonstrukci ) a měla by trvat asi týden.
Dnes jsem dostala od zástupce společnosti ORCO PROPERTY GROUP, Ing. Dolečka, kopii
vyrozumění společnosti Veolia k žádosti ORCA o napojení 60 domků, které se mají stavět
v čestlickém katastru do splaškové kanalizace, která je přečerpávána přes Benice do
Kolovrat. Společnost Veolia napojení povolila přesto, že naše městská část nesouhlasila a
uvedla důvody. Bohužel naše městská část nebyla dosud oficiálně vyrozuměna. Určitě se
pokusíme ještě naše výhrady uplatnit. Jak jsme byli informováni, zastupitelé Čestlic s tímto
řešením také nesouhlasí.
Turnaj v kroketu proběhl v příjemné atmosféře. Po pravdě musím přiznat, že ani nevím, kdo
vyhrál.
Děkujeme všem, kteří přišli vykopat jamky, aby neuschly nově vysázené stromy.

